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Wet op her Nederlandcrschap en het ingezetenschap. De 
Memorio van Antwoord oil de Wet  op hot Nederlanderschap cn 
bet ingeze~euscbap - -  reeds vroeger te dezer plaatse b e h a ~ d e l d -  
is verschenen en door de Re~'eerin~' is daarh!j ~evoegd een g'e- 
wiizigd ontwerp. Zoowel in hot Voorloopig Vershtg,  als vail de 
zijde van in het  buitenland ,~evestigde Nederlanders  was bezwaar 
gemaakt  tegen de bepal ing ,  dat I)[j con viji jarig verblijf buitcn 
'slands de band met bet vaderland als verbroken moest besehouwd 
worden. Vooral veer een handeldri jvend land als hot onze had 
dit groote bezwaren,  an hieraan werd niet vohloende te~emoet 
gekomen door de bepal ing ,  dat men Neder lander  ken blijven 
door binnen dat tijdsverloo p eene verklar ing daarvau t.e zendeu 
aan den burgemeester  der laatste woonplaats. In het oorspron- 
kelijk ontwerp was als vereischte van hot ver l i esderna t iona l i t e i t~  
nevens her feit van buitenlandsch verblijf ,  gesteld her ~sans espri t  
de retour ."  Dit zou dan blijken indien men nict de moeite ham 
eene verklar ing als boveubedoeld in te zenden. De Regcerin~- 
heeft nu in hot gewiizigd ontwerp den eiseh van bet O o g m e r f f ,  
met betrekking tot een eventueelen terugkeer  laten varen,  zoowel 
dien van ~ z o n d e r  o o g m e r k  om teru,, '~ t e  k e e r e n "  als dieu 
van . h a t  o o g m e r k  om n i e ~  t e r u g  t e  k e e r e n . "  

Tereeht  wordt in de Memorie ~'au Autwoord gezegd d,~t Air 
oogmerk in den regel niet anders dan uit vermoedens is op fe 
maken~ en de beslissingen~ uit  welke feiten men wel tot zoo- 
danig vermoeden zou mogen besluiten ~ dan ook steeds zeer uiteen- 
loopend waren. Veer de prakt i jk  heeft bedoelde eisch bijna nimmer 
iets wezenlijks opgeleverd~ omdat ecn objectief bewijs daarvan 
meestal onmogelijk is. De g'ewijzigde bepaling van art.  7 luidt 
nu:  ~Tederlandersehap wordt verloreu lo. enz.;  5,,. door behalve 
ter  zake van 'slands dienst woonplaats te hebben buiten hot Ri.jk 
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en zijne kolouii~n of overzeesehe bezittingen gedurende tien achter- 
eenvolgende jaren, tenzij de afwczige v66r her verstri)ken van 
dien termiju aan den burgemeester of her hoofd van het plaatselijk 
bestuur zijner taatste woonplaats in bet rijk of zijne kolonien ot' 
overzeesehe bezittingen of aan den Nederlandschen gezant of een 
:Nederlandsehen consulairen ambtenaar in her land, waar hij 
woont, kennis geve dat hi j Nederlander wenscht te bli.jven. Itier- 
door is behoud of verlies van her Nederlanderschap uitsluitend 
afhankelijk gesteld van uitwendig waarneembare feiten en hande- 
|ingen, terwijl de gelegenheid om den hand te haudhaven, die 
den ~Iederlander in den vreemde aan bet moederland bindt, ge- 
makkelijk wordt gemaakt, doordien ook gelegenheid wordt ge- 
geven de bewuste verklaring' bi.j den consul af te leggen, ttierdoor 
wordt gevolg gegevel~ aan een wensch, kenbaar gemaakt door 
op versehilleude pla,~tsen in den vreemde gevestigde :Ncderlanders. 
Ten allen overvloede verklaart de Minister hog dat, om aan 
vergeetaehtigheid en verzuim zooveel doenl!ik tegemoet te komen, 
langs administratieven weg ook nog het doen van waarsehuwingen 
zal kunnen bevorderd worden. 

Zuiderzee-Commissie.  De Staatscourant van 10 September ver- 
meldt de instelling eener Staatscommissie~ welke zal onderzoeken 
of eene afsluiting en droogmaking' van de Zuiderzee, op de wijze 
als door de Zuidcrzee-vereeniging" is voorgesteld, in 'slands be- 
lang behoort te worden ondernomen, en, zoo ja, op welke wijze 
dit werk behoort te worden ten uitvoer gebraeht. Yoorzitter is 
de Minister van Waterstaat,  Handel en :Nijverheid, terwijl de 
Commissie verder uit 28 leden bestaat. Bij de benoeming is gelet 
op de versehillende belangen, bij dit werk betrokken~ en hebben 
daarin zitting" leden van de Staten-Generaal, van provinciale 
en gemeentebesturen, vertegenwoordigers van landbouw, handel, 
nijverheid, scheepvaart en visscherijen, van de administratien der 
belastingen en domeinen, van den waterstaat, en eindelijk des- 
kuudigen met her oog op de bela,lgen van de land.~verdediging, 
de gezondheidsbelangen en de staathuishoudkunde. 

In de eerste zitting der Commissie werd Mr. M. Mee3, onder- 
voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, 
gekozen tot onder-voorzitter. 

Gonsulaire Verslagen. Teheran. De consul-generaal te Teheran 
de heer F. M. Knobel behandelt in zijn laatste jaarverslag in de 
eerste plaats de geschiedenis van de Imperial. Tobacco Corpora- 



730 

tion of Persia. Aan doze Maatsehappij was veer den tijd vall 
vijftig jaren monopolie verleend veer hot koopeu, verl<oopen en 
fabrieeeren ill Perzifi van tabak tegen eerie bepaalde jaa,'lijks aan 
de Perzisehe sehatkist te betalen sore. Zij was reeds begommn te 
werken, doch stuitte op ontevredenheid bij de bevolking, welke 
zelfs vrij ernstige onlusten ten gevolge had,  zoodat de Perzische 
rogeerit~g zicil genoodzaakt zag te vcrklaren~ da~ hier een geval 
van force majeure aanwezig was en de eoueessie introk. De heer 
Kuobel waarsehuwt, nu tegen de gevolg~rekking als zoude Perzie 
geen vertrouwen van Europeesehe zijde verdienen. Hoewel hij zich 
niet ontveinst dat er vole hinderpalen bestaan tegen hot aanknoopen 
en vestigen van geregelde handelsbetrekkingen met Perzie,  wijst 
hij er op, da~ er b, de eerste plaats dan toch reeds Europeesche 
handelshuizen zijn , die sedert geruimen tijd in Perzie gevestigd 
zijn, terwijl aan den anderen kant,  waar in dozen tijd van he- 
scherming onze handel wel verplich~ is nieuwe deboueh6s te zoeken, 
,wanhopen aan Perzie als handelsterrein zeker hot gemakkelijkst, 
doeh tevens hot mi~st afdoend middel is veer den koopmau." 
Hot mislukke,l van de genoe,nde Maatschappi.j schrijft hij voor- 
nametijk daaraan toe, dat de voorwaarden tier c~ncessie al te 
nadeelig ,~oor de bevolking en al te gunstig veer de aandeel- 
houders zouden geweest zijn~ terwijl ,in Perzie uiets vlug gaat" 
en de onderneming, indien zij laugzamer en meet geleidelijk te 
werk ware gegaan,  meer kans van slagen zou gehad hebbem 

De heer Knobel behandelt vervolgens de verschillemte weget, 
van verzending naar Perzie en komt to~ de slotsom, dat de minst 
slechte weg veer goedereti uit l~ederland die via Bushir is, mits 
niet over Lunden verseheept, doeh over eerie andere haven,  
kn twerpen ,  Marseille of Tr ies t  Eindelijk geeft hij verschillende 
regelen in aeht te nemen bi.j de verpakking der goederen en wijst 
er op dat,  waar de verze,lding in Perzie dikwerf zeer laug duurt 
en de goederen dikwerf raw behandeld worden, vooral veer stevigo 
verpakking meet gezorgd wordon. 

Ziirich. De Vice-0onsul te Ziirieh de heer H. S. van Wickcvoor~. 
Crommelin wijst in zijn verslag over 189 t o p  versehillende artikelen, 
waarvan de invoer in Zwitserland uit :Nederland veer uitbreiding 
vatbaar zou zijn. 

Als zoodanig noemt hij cacao, tabak (hoewel de i,lvoer daarvan 
uit _Nederland vrij aanzienlijk was, bedroeg die in 1890 toeh 
sieehts een tiende vail dien uit Duitsch[and)sigaren en sigaretten 
(hierb~ word~; gewaarschuwd de emballaffe zoo licht mogelijk te 
maken, daar eon recht van 150 frs. per 100 Kilo wordt geheven 
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van hot hrnto .gewieht der  zendin~) tapi j ten,  die thorns voor- 
namcliik uit Engeland en Duitschland worden ingevoerd~ terwiil 
eindeliik de consul meent ,  d~t ook veer linnen en g o u d - e n  
zitverwerk de ~eder landsche fabrikanten in Zwitserland greeter  
afzetg'ebied zouden kunnen vindcn. Ten slotte raadt  de consul de 
handelshuizen,  die hun artikelen in Zwi~serland willen invoeren,  
om door reizi~ers de Zwitsersehe keepers  te doen hezoeken~ 
waarvan hii meer verwacht d~n van her zenden van monsters of s~alen. 

Athene. De consul-generaal te Athene, de beer  P. Cb. van 
Lennep,  constateer t ,  dat Nederlandsche artikelen in Griekenland 
gewenseht zi]n en het debiet van Nederlandsche nijverheids- 
produkten aldaar aanzienliik toenemend is. Hii meent eehter dat 
onze handel met Griekenland no.g" veer groote ui tbreiding vatbaar  
is ,  terwijl  her wanirouwen niet meer als eene zwarigheid daar-  
tegen kan aang'evoerd worden,  daar de Oriel(ache kooplieden 
bereid zijn contant tegen overgave van cognoscement ~e betalen. 
(Ds.t zij hiertoe niet to vinden w~ren was inderdaad dikwerf  een 
bezwaar.) De consul geeft voorts eene uitvoerige opgaaf ,  welke arti-  
kelen veer uitvocr naar Griekenland in aanmerking kunnen komen. 

C e n t r a l e  C o m m i s s i e  voor  de  R i jnvaar t .  In de te Mannheim 
gehoudeu zit t ing van de Centr~le (Jommissie veer de Ri jnvaar t  
is de vraag overwogen of bet nieuwe stelsel van de door binnen- 
schcpen te voeren seinl ichten,  a~ngenomen in hot onlangs in 
werking getreden Nederlandseh reglement tot voorkoming van 
aanvar ingen,  op de Nederlandseho rivieren met ui tzondering van 
Rijn,  Lek en W a a l ,  ook veer  deze rivieren zou kunnen worden 
ingevoerd. [}at dit van belang is ,  blijkt wel wanneer men be- 
denkt ,  dat  thans drie stelsels gelden omtrent  door rivierschepen 
te voeren seinliehten~ en wel twee verschillende veer den Neder- 
landschen on den Duitseheu Rijn on een derde volgens boven- 
bedoeld reglement.  Na nauwgezet  onderzoek en voorliehting van 
de daarvoor aangewezeu heeren W. F. Leemans ,  Inspecteur  van 
den Waters taa t~  en J. A de Bruyne .  Inspeeteur  van her loods- 
wezen te Ro t t e rdam,  heeft de Commissie besloten her ste|sel van 
hot nieuwe :Nederlandsche reglement (gesehoeid op den leest van 
het veer  de zeeseheepvaart  geldende)~ met 1 Februar i  1893 op 
den l~l'ederlandschen Rijn,  Lek en WaaI  in te voeren. Ti}dig zal 
v66r 1 Feb rua r i  1896 worden beslist  of dit Reglement  ook op den 
Duitsehen RUn zaI ingev~)erd worden,  ten einde de Rijnschippers 
de gelegenheid te geven, zieh met de nieuw~ seinlichten ver-  
t rouwd te maken. Yoorts is nog in dezelfde zi t t ing vastgesteld een 
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reg'lement op her vervoer vau lieht ontvlambare stoffen, welke zaak 
ook reeds sedert lang" aanhangig" was. 

Gesehiedenis  van de afschaffing der Rijntollen.  Mr. M. T. C. 
Asse r ,  5[ederlandsch gedelegeerde in de Centra |e  Commissie 
veer de Rijnvaart  ~ teekent verzet aau ,  in eeo schrijven aan de 
K61nisehe Ze i tung ,  tegen eene ui tdrukEing in het werk van den 
heer R. Van der Borcht ,  secretaris  van de Kamer van Keep-  
handel te Keulen,  over Keulen zeehaven,  waaruit  men zou 
kunneu opmakeu,  dat Nederhmd de opbeffin~" der Rijntollen zou 
hebben tegengewerkt, en alsof dit verzet van Nederland de zaak 
15 jaar  sleepende zou hebben gehouden. Hii her inuer t ,  dat  de 
toedraebt  der zaak de volgende geweest  is. Bi] de wet van 8 
Augustus 1850 zijn iu /qederland de Ri}nt~>llen af~esehaft ,  terwijl  
zulks in Duitschland eerst  in 1866 geschiedde,  zoodat 15 jaar  
lang de Duitsche sehippers in Nederland niets hoefden te betalen,  
terwi.jl de :Nederlandsehe sehippers in Duitsehland neff steeds de 
tollen moesten betalen. ~eder land  drong sedert 1850 steeds aan 
op afsehaffing der tol len,  doch dit werd ver t raagd door te+,~ellst, and 
van Duitsehe Ri jnoevers ta ten,  speciaal ~Nassau en Hessen Da |m-  
stadt. 17 gull 1860 had te Coblenz eene vergadering" van be |ang-  
hebbenden plaats om de afschaffino" der tolleu te bevorderen~ en 
deze benoemde een Comit4, dat er in slaagdc met 1 Januar i  1861 
het recognit iereeht te doen opheffen. Bij bet vredestractaat  van Praag  
in 1866 werden eindelijk alle Rijntollen opgeheven. Hieruit  bIijkt ~ 
dat de zaak zich anders heeft toegedragen dan men zou meenen, 
wanneer men in bedoehl werk leest :  ,De las t igeR! in to l l en  werden 
beperkt en in 1866, uadat 15 jaar  met ;Nederhmd, den br, zitter 
der Riinmouden was onderhandeld ,  vielen zii gebeel weg !" 

Norddeutsche Lloyd.  Tusschen de Duitsehe Regeerin~' en ,le 
Direktie der •orddeutsehe Lloyd wordeu onderhandeling'en g'e- 
voerd om eene wijziging te brengen i~ bet contract  tu.~schen deze 
Maatschappii en de Regeerin;4'. De Weser  Zeitung (een te Bremeu 
verschijnend da~blad) schriift d,qaromtrent, dat in de ecrsfe l)laats 
de Lloyd ontheven zou worden van de verpl icht ing een ziiliin 
van Brindisi naar Por t -Said  te onderhouden. Op verlaugen van 
belanghebbenden iu Zuid Duitsehiand was i~dertijd bij de wet 
voorgesehreven,  dat een haven van de Middellandsche zee door 
con zijlijn aan de hoofdlijn zou moeten worde,a aangesloten,  en 
een lijn T r i e s t - -A lexand r i e  werd daarvorw geopend. De Lloyd 
bouwde daarvoor twee schepen en ontving volgens de wet een 



733 

jaarlijksehe subsidie van 400.000 Mark. Van deze lijn werd eehter 
biina geen gebruik gemaakt,  en de Lloyd vetkree~ van de 
Regeering dat de stoombooten der hoofdliin Oenua zouden aan- 
doen, om daar passagiers en goederen nit Zuid-DuitscMand in te 
nemen, terwiil een zijliin van Brindisi naar Port-Said zou varen. 
Ook op deze lijn wordt eehter reel geld toegelegd, en zou die 
dan in de eerste plaats worden opgehevem Dit zou te mlnder 
bezwaar hebhen, omdat de booten in de hooMlijn, die nu (~enua 
aandoen, zooveel snel|er varen dan die, op de ziiliin Brindisi--  
Port-Sald in de vaart ,  dat de postverhindin~ met de eerste toch 
no~ sheller zou z!in dan lan~s den weg over Brb,disi, niettegen- 
staande de brieven in her laatste g'eval zooveel verder per spoor 
kunnen vervoerd worden. 

In de tweede plaats zou de Samoa lijn worden opg'eheven. 
Hiervoor ontvangt de Lloyd 250.000 Mark subsidie, doeh des- 
niettegenstaande is daarop veel geld verloren. Oooderen zijn al 
even sehaar.~ch als passagiers, terwijl her hoofdartikel veer nit- 
veer van Samoa, kokospitten, wegens her ongedierte een zeer 
weinig geschikte lading veer post of passagiersbooten sehijnt te 
zijn. Volgens de Statistiek bedroeg de uitvoer naar Samoa in 1891 
van FIamburg M. 248.000 van Bremen nihil. 

In de derde plaats zou de Lloyd maehtiging krijgen in de 
beide hoofdlijnen stoombooten in de vaart te brengen,  die Met 
in Duitsehland gebouwd zijn. 

Aanleiding tot deze wijzigingen zijn de verbazende verliezen, 
door den Lloyd in de 5~- jaar sedert zijn oprichting geleden. De 
Lloyd verloor 9.300.000 Mark, makende met de 24,2 millioen 
Mark, als suhsidie genoten, een totaal bedrag van 33,5 millioen 
mark. g e t  is de vraag of de -indirekte voordeelen, als verbetering 
der postverbindingen, begunstiging van den uitvoer, enz. daar- 
tegen kunnen opwegen. 

U i t z o n d e r i n g s t a r l e v e n  voor  s p o o r w e g v e r v o e r  van granen .  De 
Duitsche Minister van Openbare Werken heef~ afwijzend besehikt 
op een adres van de Kamer van Koophandel veer Oost-Friesland 
en Papenburg en van her Gemeentebestuur te Leer,  waarin ver- 
zoeht werd verlaagde spoorweo'tarieven in te voeren veer vervoer 
van granen van de Dui~sche Emshavens (men vergelijke hierover 
bet in onze vorige kroniek besproken adres van de Kamer van 
KoophandeI t.o Duisburg). De Minister grondt zijne weigering op 
de overweging, dat inwilliging van dit verzoek den invoer van 
buitenlandsch graan zou vergemakkelijken, en in strijd zi jn met 
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de belangen van de R!jnhavens,  waarmede ook rekenin~ moet 
worden gehouden. De eerste overwe~ing schijnt minder ge|ukkig.  
Dergel!jke ui tzonderingstarieven bestanden vroezer  doeh zi] ziin 
in 1882 afgeseh,~,ft. De invoer van buitanlandsehe granan in de 
Rijnstreek en Westphaleu is daardoar  echter niet verminderd~ 
aaugezien men ze daar  niet missan kan. Iets anders is her ech- 
ter waar deze t ransporten nu den natuurlijken ~ dat is d~nl 
goedkoopsten weg~ volgen en de handel in de plaatsen langs den 
R!jn daarbij profiteert~ door uitzonderings-~arieven her vervoer 
langs een anderen wag ta leiden,  en zoodoenda op kunstmatige 
w~jze den handel der havens in Oost-Friesland te bevoordeelen 
ten koste van belanghebbenden iu Wcstphalen en Rijnland. Dit 
lag zeker niet op den weg des Ministers en op grond daarvan 
is de afwijzenda besehikking alleszins rechtvaardig'. 

Fransch-Zwitschersche handelsregeling. Aan eone blijkbaar van 
hevaegde zijde afkomstige eorcespondentie uit Parijs in bet Algemeen 
Handelsblad van 7 September j.I. is he~ volg'enda ontleend. 

De handelsregeling tusschen Frankr i jk  en Zwitser land,  welke 
na vele besprekingen ontworpen is ,  bestaat  uit vier gedeel teu:  
con handel.~tractaat,  een t rac taa t  betrei lende den intellectueelen 
eigendom~ eene belofte der Zwitsersche Re~e~,ring en eene toe- 
zegging der Fransche  Rageering~ beide nopens vaorstellen door 
haar  bij de respectieve parlementen in tc dienen tot w~rla~o'ing 
der bestaaude wettelijke tariev(,n. Di~ viartal varmt een ansplits- 
haar geheel. De tariefswijziging geschiedt in den varm eener 
Fransche  wet inhaud,~nde wijziging" van her in tableau A be- 
haorende bij de wet van 11 Januar i  1892 vastgesteld minimum 
tarief,  en zal als zoodanig van toepassing zijn op alle landen,  
die in her genot van her minimum tarief  zijn gesteld. Zaoals men 
west is zulks met 51ederland her geval ,  doch slechts in den vorm 
eener eenzijdige Fransche  varklar iug ,  welka natuurli jk elk oogen- 
blik kan herroepen worden. Omtrent  de var lagingel~ die voor 
~eder land  van belang zijn,  wordt vermeld dat de reehten op 
kaas verlaagd warden van I5 op 11 francs. In het tractaat~ 
betreffende de rechten op let terkundigen enkuns te igendom~word t  
bepaald~ dat  de reehten van sehrijvers op hunne boekan~ weike 
in een van beide landen verschenen zijn:  van kunstenaars op 
hunne kunstvoortbrengselen~ van architeetcn op de door hen ont- 
worpen bouwwerken ell van photographen over en weer voor de 
gerechtigden in hat eene land ~ in het andere land geheel gelijk aan 
die der landgenooten zul.len zijn. Her recht van op- en uitvoeriug 
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van tooneel- en muziekwerken wordt erkend door hot afhankeli jk 
te stellen van eene voorafgaande overeenstemming tusschen parti jen.  

Vers lag  van den S | a a |  der Nederlandsche Zeevisscherijen 
over  1891. l-]'et College voor do Zeevisscherijen word blijkens 
haar onlan~s verseheaen verslag geraadpleeffd door de Com- 

missie voor de I:tandelspolitiek over den invloed van do nieuw 
in te voeren fransche tar ieven op onze visscher~jen. Uit haar  
antwoord blijkt~ dat  zij nie~ vreest ,  dat doze daardoor in ernstige 
mate zullen worden benadeeld. In de eerste plaats is de Fransche 
markt  voor onzen uitvoer van viseh van betrekkeli jk geringe 
heteekenis~ daar  volffens de Stat is t iek over 1890 in hot geheel 
bier te lande naar  vreemde markten werd uitgevoerd voor een 
waarde van f 19.110537,  terw!jl de uitvoer naar  Belgie ,  Duitsch- 
land en Gtroot-Brittannie te zamen f17.078.659 bedroeg,  alzoo 
bijna 90 pCt. van den g'eheelen uitvoer. ' )  Gtroot gevaar  dat doze 
landen door prohibitieve-tarieven den invoer zullen beb, mmeren 
bestaat er nie~. En ,  war Frankr i jk  be~ref~ w o r d t e r  op gewezen, 
dat de uitvoer van gezouten visch daarheen,  sedert  her recht  
daarop tot 48 francs per 100 kilo word o p g e v o e r d -  en dit dateert  
van meer dan een halve eeuw geleden - -  toch reeds v r i ) w e l  
heef~ opgehouden. 

Voor~s zijn onder onze Zeevisscheriiproducten sleehts twee~ 
welke voor den uitvoer naar  F rankr i jk  wezenlijke beteekenis 
hebben,  namelijk stokviseh en versche zeeviseh. Hot recht op 
gedroogde kabel jauw in Frankr i jk  wordt gebraeht  op 48 fres. 
per 100 kilo,  een vri) wel prohibifief tarief. Dit echoer benadeelt  
meet de :Noorsehe dan de :Nederlandsehe visseheri j ,  daar  de ge- 
droogde kabeljauw hier wordt ingevoerd ui~ Noorwegen en dan,  
nader bereid~ naar  de verschillende markten wordt heengevoerd. 
Zij , die zieh hier met bert~iden van stokvisch bezighoudeu,  zu!len 
dus schade l i jden,  maar  o~lze eigen Zeevisscherij niet. De uitvoer 
van versehe zeevisch naar  Frankr.iik zal door hot verhoogde recht 
vrij wel ophouden,  en dit  zal zeker schade foebrengen,  maar ,  

I) Men moot hierbij eehter in a~tnmerking nemen dat, de viseh, die 
van hier per spoor over Belgie mutr Frankrijk wordt gezondeu, in de 
statistiek waarschijnlijk voorkom~ als uitgevoerd na~r Belgie, en dat 
her cijfer voor Frankrijk dus te laag is. Naar aanleiding van den uit- 
voer van zalm en riviervisch wordt ook in bet Verslag opgemerkt, dat 
de cijfers van onze stat:istiek niet be~rouwbaar kunnen zijn, doch hot 
college meent dat, hoe groot de gebreken der oiiieieele statistiek ook mogen 
zijn, zulks geen overwegenden invloed k~,n uitoefenen op hare conclusion. 

Er t892. 48 
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daar de vraag naar versche zeevlsch in den regel vrii war grooter 
is dan de hoeveelheid visch, tot bevrediging van die vraag 
beschikbaar, zal men wel doen die schade niet al te hoog te 
schatten. Een gedeelte van den uitvoer zal van de ecne markt 
worden overgebrach~ naar de andere. Eindeliik concludeert de 
Commissie dat,  waar onze visscherijen hare machtige ontwikkelin~ 
in de laatste 25 jaar onbetwistbaar zi.jn verschuldigd aan de volledige 
vriiheid van bedriif en van handel,  her volkomen irr~tioneel zou 
zijn op grond van de verhooging van buitenl~ndsche tarieven op 
repressaillemaatregelen bedaeht te zi}n. ~Dat vreemde gouver- 
nementen door viiandige tarieven onze industrie benadeelen, kunnen 
wij nief voorkomen, maar wii kunnen althans dSs zorgen,  
dat wij niet, door verhoo~'ing van ons tarief, her ondervonden 
kwaad nog gaan versterken, door aan de benadeeling van den 
producent hOg eene veel verder reikende benadeeling van de 
consumenten toe te voegen." 

Tusschen Belgi~ en Oroot-Brittanni5 werd eene verklaring 
uitgewisseld be~reffende de :Noordzee-Conventie, strekkende zoowel 
ter vereenvoudiging van de procedures, voortvloeiende uit con- 
flicten tusschen En.~elsche en Belgische visschers op de Noordzee,  
als ter voorkoming, zooveel mogeli]k, van de nadeelen, die zii 
door het verward raken hunner wederzi.idsche netten zouden 
kunnen ondervinden. Her College adviseerde den Minister, d a t e r  
geen aanleiding bestaat onzerziids eene dergelijke de Noordzee- 
Conventie aanvullende nadere overeen!~omst uit te lokken. Ten 
eerste hebben Nederlandsche reederijen dikwerf met gunstigen 
uitslag procedures tot schadevergoeding in Engeland gevoerd. 
t tet  groote bezwaar in deze is altijd dat bij horsing in open zee 
her bewijs, wie de schuldige is, moeilijk is te leveren, en dit 
wordt niet ondervangen door over en weer vonnissen ui~voerbaar 
te verklaren, zooals in de Belgische overeenkomst geschiedt. 
Maar daarenboven, is verbetering in den bestaanden toestand 
noodig, dan moet dit volgens her oordeel van her College niet 
geschieden langs den weg van s p e c i a l e  o v e r e e n k o m s t e n  
tusschen enkele der mogendheden, die de :Noordzee-Conventie 
hebben geteekend, doch door w i j z i g i n g  v a n  d i e  C o n v e n t i e .  
Voor zoodanige revisie bestaat thans nog geen voldoende 
aanleiding. 

Maatregelen tot wering der cholera-epidemie. In onze vorige 
kroniek maakten wij melding van verschillende maatregelen door 
de ~Tederlandsche Regeering genomen tot wering van de cholera 
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en maakten daarbij laatsteli jk gewag" van de in de Staatseourant  
van 13 Sept. voorkomende resolut ie ,  waarb.ij de in- en doorvoer 
uit t famburg  en Altona verboden werd van verschillende, door 
ons teen m~.t name genoemde goederen. Bij besehikking" van 14 
September werd dit verbod uitffebreid tot a l lehavens  aande  Elbe,  
terwijl  eindelijk bij besehikking van 22 September de i n - e n  
doorvoer ook werd verboden,  behalve van de reeds g'enoemde 
ar t ike len ,  van ~ranen (met inbegrip van doppen van graanvruchten) 
in zakken en suiker. Deze drie beschikkinffen zijn blijkens de 
Staatscourant  van 2 Octol~er, met ingang 3 October 1892 inge- 
trokken behoudens dat met inganff van dien datum de i n - e n  
doorvoer uit t t amhurg ,  Altona en alle plaatsen aan de Elbe 
beneden Wittenberg'e verhoden is van de volgende handelsgoederen : 
onbowerkte wol en haa r ,  huiden, bontwerk,  versche vruchten 
en ~roenten,  hoter en surrog'aten van borer ,  melk~ kaas ,  doppen 
van graanvruehten,  sigaren en touw (met inbegrip van touwwerk). 
Her verbod van in- ,  door- en vervoer van lompen, gebruikte 
kleeding'stukken en ong'ewasschen lijf- en beddegced uit landen 
door de l~inisters van Binnenlandsehe Zaken" en Financien aan te 
wijzen, blijft dus hestaan. Dit verbod is ui tgevaardi~d hij Koninkli jk 
Besluit  van 13 Juli 1892 tot toepassing der wet van 26 Apri l  
1884 (Sthl. n ~ 80) aangevuld bij de wet van 20 .Iuli 1884 (Stbl. 
n ~ 164) tot vaststell ing van buitengewone maatregelen tot afwen- 
ding van eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer  uit- 
breiding en gevolgen. 

Intusschen z[in ook,  nu bier  te lande zich sporadische gevallen 
van cholera hel)ben voorgedaan,  tegen hesmett ing van uit Neder- 
land elders maatregelen ~enomen; zoo heeft de Oberpresident der 
Rijnprovincie een besluit afgekondigd,  dat alle uit Nederland 
komende sehepen gedurende zes dagen,  nadat zij de grenzen 
gepasseerd zijn , iederen (lag' op de daarvoor aangewezen stations 
door aldaar  gestat ionneerde ar tsen,  moeten laten constateeren 
dat b~een cholera-verdaehtigen aan boord zijn , terwijl gedurende 
dien tijd half mast een gele via.," meet gevoerd worden. Voorts is 
op verschillende plaatsen de invoer van die goederen verboden,  
waarvan men meent ,  dat zij gevaar opleveren de besmetting over 
te brengen. Dit zijn in hoofdzaak dezelfde,  waarvan thans zooals 
boven gezegd bij ons de invoer is verboden. In Belgie is ook 
de invoer van viseh uit Nederlal~d verboden,  hetgeen onzen visch- 
handel eene onberekenbare schade berokkent.  


